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48ª Sessão da Câmara Municipal de Viradouro,
13ª Sessão Ordinária, do 4º ano da
16ª Legislatura, em 19 de setembro de 2016.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro de 2016 (dois
mil e dezesseis), no edifício Salvador Lopes Fernandes,
sede da Câmara Municipal, realizou-se a 13º (décima
terceira) Sessão Ordinária, do quarto ano da 16ª legislatura
da

Câmara

Municipal

de

Viradouro.

Presentes

os

vereadores Ailton Antônio Ferreira, Edson Luiz Franco,
Erney Antônio de Paula, Fabiana Lourenço da Silva, José
Gibran, Julimar Pelizari, e Manoel Aparecido Brandão,
presentes também os funcionários Elena Maria de Almeida
Barbiere, Flávio Luis Baião Pontes Gestal, Lucas Henrique
Nunes e Paulo Renato Zamariolli, às 20h14min (vinte horas
e quatorze minutos) a vereadora Fabiana Lourenço da
Silva, presidente da câmara e da sessão, solicitou ao
vereador Ailton Antônio Ferreira que efetuasse a leitura de
um versículo bíblico, o vereador leu os seguintes versos:
“E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos?
Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus
disse: Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o
seu Deus e eles serão o meu povo. (II Coríntios 6:16) ."
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Em seguida a Presidente declarou aberta a sessão sob a
proteção de Deus. Em seguida foram apresentadas as atas
das sessões realizadas em 05 (cinco) e 13 (treze) de
agosto do corrente ano. Colocadas as atas em discussão e
votação foram aprovadas por unanimidade. Na sequência
foram apresentados os projetos de Lei do Executivo nº 059
e nº 060 de 2016, que foram incluídos na Ordem do Dia
para

discussão

e

votação.

Na

sequência

foram

apresentados os balancetes da receita e da despesa do
Poder Executivo referente aos meses de julho e agosto do
corrente ano. Em seguida foram lidos ofícios recebidos do
Ministério da Educação, informando repasses financeiros
ao município. Foi apresentado em seguida o projeto de
Decreto Legislativo nº 008/2016, que foi incluído na Ordem
do Dia para discussão e votação. Em seguida foram
apresentadas 3 (três) indicações de autoria do vereador
Erney Antônio de Paula , onde indica ao Prefeito que sejam
colocados bancos novos no canteiro central da Avenida Rui
Barbosa; Que seja instituído 14º salário ou bônus aos
funcionários públicos do município e aos professores da
rede

municipal

de

ensino.

Na

sequência

foram

apresentadas 3 (três) indicações de autoria do vereador
Manoel Aparecido Brandão, onde indica ao Prefeito
Municipal que tome providências urgentes com relação à
reconstituição do asfalto do Bairro Região dos Lagos; Que
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viabilize equipes médicas para o acompanhamento de
mulheres na fase de menopausa e, que sejam construídas
calçadas em ambos os lados do Centro de Formação
Cultural. Iniciada a palavra livre o vereador Manoel
Brandão

comentou

e

justificou

suas

indicações

apresentadas anteriormente. Em seguida solicitou que o
Poder Executivo tome providências quanto a reconstituição
da mata ciliar ao longo do Córrego Viradouro, bem como o
fechamento da área verde na região dos lagos. Alertou
também sobre o acumulo de água sobre a ponte do
Córrego Sucuri. Na sequência parabenizou o vereador
Erney Antônio de Paula pela a indicação do 14º salário aos
servidores, lembrando inclusive de uma indicação de sua
autoria com objetivo análogo. Finalizou cobrando resposta
de requerimento enviado ao Poder Executivo referente ao
lago. Na sequência a Presidente disse que compareceu ao
lago

municipal

acompanhada

do

diretor

do

SAV

(Saneamento Ambiental de Viradouro), e dos vereadores
Ailton Antônio Ferreira, Erney Antônio de Paula e Julimar
Pelizari, e que na ocasião foram esclarecidas as duvidas
relativas aos projetos que entrarão em pauta. Em seguida
exibiu fotos das obras que estão sendo realizadas no lago
municipal. Na sequência usou a palavra o vereador Edson
Luiz

Franco

registrou

sua

indignação

com

o

mal

atendimento recebido pelo seu pai, por um médico
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plantonista do pronto-socorro do município. Disse esperar
que as indicações do vereador Erney Antônio de Paula,
não sejam de cunho político, apesar de serem pertinentes.
A Presidente disse que todos devem ser bem atendidos no
pronto-socorro, porém existem profissionais bons e ruins,
como em todas áreas, e que irá pessoalmente conversar
com a Secretária de Saúde. Na sequência usou a palavra o
vereador Erney Antônio de Paula e disse que sua indicação
não possui cunho eleitoral. Na sequência usou a palavra o
vereador Edson Luiz Franco disse ser louvável a indicação
do vereador Erney Antônio de Paula, porém disse ser
notório que no momento não há recursos, e estranha o fato
da apresentação as vésperas da eleição. Na sequência
usou a palavra o vereador Julimar Pelizari e apresentou
fotos da obra do lago, dizendo que a obra esta em
andamento, e que conferiu pessoalmente, acompanhado
de outros vereadores. Na sequência usou a palavra o
vereador

Manoel

Aparecido

Brandão

disse que

foi

aprovado na Casa um valor de mais de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) para a reconstituição do canal no lago.
Disse que a compensação seria realizada em serviço, e
que não foi feita. Disse que apenas foi realizada a mudança
de terra de um local para outro. Iniciada a Ordem do Dia foi
apresentado Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2016,
processo nº 313/2016, que aprova nos termos do parecer
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do Tribunal de Contas do Estado, as contas do Poder
Executivo do Município de Viradouro, referente ao exercício
de 2014. O projeto recebeu pareceres favoráveis das
Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento.
Colocado o projeto em votação nominal, foi aprovado por
unanimidade dos presentes. Na sequência a Presidente
disse que os demais projetos que se encontram na Ordem
do Dia (PL 059 e PL060) são polêmicos, e demandam
analise detalhado dos vereadores, portanto os encaminhou
às comissões permanentes para analise e manifestação no
prazo regimental. O vereador Manoel Aparecido Brandão
disse que regimento prevê que as proposições serão
encaminhadas "às Comissões" no prazo de três dias,
portanto acredita que devem ser encaminhadas para todas
simultaneamente. A Presidente disse que o diretor do SAV
(Saneamento Ambiental de Viradouro) se prontificou a
esclarecer o que for necessário. O vereador Edson Luiz
Franco disse que inicialmente as proposições necessitam
de parecer da Comissão de Justiça e Redação, pois caso
seja ilegal não poderia tramitar. Disse que os demais
projetos estão sendo encaminhados separadamente para
as comissões. Disse acreditar que os projetos devam ser
uniformes e caminharem da mesma maneira. Nada mais
havendo para o momento, foi encerrada a sessão e lavrada
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a presente ata, que após lida e achada conforme segue
devidamente assinada.

Presidente
1º Secretário

2º Secretário

